Felvezető kérdések
Milyen fűszert használnak a pizzához? Miért került veszélybe az
óriás panda?

11. A meleg mérsékelt öv
élővilága

64. A paratölgy puha kérgének
hántolásával állítják elő a parafát

A meleg mérsékelt öv országaiban az emberek tömegei élnek a turizmusból. A hosszú, kellemes tavasz és ősz kirándulásokra csábít, nyáron pedig a tengerpartokat szinte összefüggő strandok szegélyezik.
Mire vágyik a nyaraló? Melegre, tengeri fürdőzésre, háborítatlan napsütésre.
A száraz, meleg nyarú területek neve mediterrán (jelentése föld-közi), mert legnagyobb, legismertebb részei a Földközi-tengert szegélyezik. A többi kontinensen a nyugati partvidéken terülnek el (2. ábra).
A nyaralók szempontjából ideális környezeti feltételek a növény
és állatvilág számára nehézségeket okoznak. A növényeknek a nyári forróságban meg kell őrizni a vizet, de leveleiket nem hullathatják
le, mert ekkor a legjobbak a fényviszonyok. A fák levelei aprók, kemények, felszínüket vastag viaszréteg fedi. A levelek fonákján ezüstös szőrök fogják fel az elpárolgó vizet. Az örökzöld mediterrán erdőket a jellegzetes levelek után keménylombú erdőknek is nevezik.

Nézz utána, hogy a dugó készítésen
kívül mire használják a parafát!
65/b. Kocsánytalan tölgy hajtása

65/a. Mediterrán tölgy hajtása.
Hasonlítsd össze a hazai tölgyekkel! Mi
az eltérések oka?
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66. A virágzó makkia tavasszal gyönyörű látványt nyújt

Az alacsony, laza lombú fák alatt gazdag cserjeszint alakul ki, tavasszal
virágszőnyeg borítja a talajt. Az erdő uralkodó fái az örökzöld tölgyfák, köztük a paratölgy (64-65. ábra). Meleg tavaszi és nyári estéken a
mediterrán vidék levegője csodálatos illatokkal telítődik. A cserjék és
a lágyszárú növények leveleiben ugyanis illóolajok halmozódnak fel.
Leggyakrabban használt zöldfűszereink, a kakukkfű, az oregánó és a
bazsalikom is a mediterrán világból származnak. A növények persze
nem minket akarnak gyönyörködtetni. Az illóolajok fokozzák a növények szárazságtűrését.
Ha a Földközi tenger partvidékén utazunk, nem találkozunk kiterjedt erdőségekkel. A fákat már évszázadokkal ezelőtt kivágták, anyagukat felhasználták építkezésekhez és hajóépítéshez. A kecskék és a juhok
lelegelték a füvet, és lerágták a cserjéket. A csupaszon maradt talajt a
téli esők lemosták a védelem nélkül maradt felszínről. Az erdők helyén
kopár sziklák emelkednek, vagy sűrű, tövises, áthatolhatatlan bozót, a

69. Térbeli elektronmikroszkópos képen ilyenek a gekkó talpának szőrszálai

67. Az olajfa termése nevével
ellentétben nem bogyó, hanem
csonthéjas. A termés mely részében
raktározódik az olaj?

68. A gekkók a függőleges üvegfalon
is felkúsznak

Érdekesség
A bazsalikom illatát, ízét még az is
ismeri, aki nem tudja a nevét, mert
a pizzák és az olaszos ételek elengedhetetlen alkotórésze. Egyéves
lágyszárú növény. Ablakládában
is könnyen nevelhető. Nemcsak
fűszerként, hanem gyógynövényként is használatos gyomorpanaszok, gyulladások leküzdésére.
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Kísérletezz!
Különböztesd meg egymástól a fűszernövényeket illatuk alapján! A
kísérlethez szárított fűszert is használhatsz. Morzsold szét az ujjaid között, és szagold meg a kakukkfű, a
babérlevél, az oregánó és a bazsalikom levelét! Bekötött szemmel is
meg tudod különböztetni a fűszernövényeket?

70. A közönséges kaméleon vadászat közben

71. Virágzó liliomfa

72. Bambusz

makkia nő (66. ábra). A makkia növényei közé tartozik a leánder, a
vadpisztácia és a fűszeres illatú rozmaring.
Az olajfa a mediterrán területek jellemző örökzöld fája és egyik
legjelentősebb gazdasági növénye. Sziklás, köves helyeken is megél.
Leveleinek fonákját ezüstös szőrök borítják, amelyek védenek a túlzott párologtatástól (67. ábra). Terméséből, az olajbogyóból préselik
az értékes és egészséges olivaolajat. A fák több száz évet is megérnek.
A mediterrán területek állatvilága ismerős számunkra, kevéssé tér
el a hazaitól. Van azonban néhány jellemző különbség. Mivel melegebb van, sokkal többféle hüllő él errefelé. A gekkók a gyíkok közé
tartoznak (68. ábra). Ujjaik végén a pikkelyek vékony, szőrszerű lemezekké alakultak, amelyeknek segítségével a felszín legkisebb egyenetlenségeiben is meg tudnak kapaszkodni (69. ábra). Még a függőleges
ablaküvegeken is fel tudnak szaladni. A közönséges kaméleon rovarevő. Testfelépítése a hatékony zsákmányszerzést szolgálja. Kiválóan
rejtőzik, színét a háttérnek megfelelően változtatja. Ujjai a fákon való
kapaszkodásra fogószervvé módosultak. Zsákmányát nagyon óvatosan, lopakodva közelíti meg, és messzire kiölthető nyelvével villámgyorsan elkapja. (70. ábra). A kaméleonok egyedülálló tulajdonsága,
hogy szemeik egymástól függetlenül, minden irányban mozgathatók.
Ennél a különös képességénél fogva feje forgatása nélkül is tökéletesen
látja, mi történik körülötte.

Érdekesség
A nemes babér levele
közismert fűszer. Az ágaiból font koszorú az ókor
óta a hatalom és a dicsőség jelképe. Mediterrán
növény
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Kísérletezz!
A szárazföldek keleti partvidékein a monszun éghajlat uralkodik. A csapadékot hozó szelek
nyáron érkeznek, tehát a növények egy időben jutnak csapadékhoz, fényhez és meleghez. A
babérlombú erdők Dél-Kelet-Ázsia keleti partvidékein foglalnak el
nagyobb területeket, bár kiterjedésük csupán töredéke az egykori erdőségeknek. A meleg, csapadékos lejtőkön az erdők helyén főként rizsés teaültetvények zöldellnek. A keleti partvidékeket övező erdők is
örökzöldek, de a növényzet dús, a fajgazdagság vetekszik a trópusi esőerdőkével. A fák levele vékony, pergamenszerű, párologtatófelületük
nagy. A parkjainkban, kertjeinkben méltán népszerű, színes virágú
liliomfa eredetileg a monszunerdők lakója (71. ábra). A fejlett cserjeszintben gyakoriak a több méter magasra is megnövő, üreges szárú,
szálas levelű bambuszok (72. ábra). A bambusz gazdasági szempontból is fontos növény. Szárát építkezésre, bútorkészítésre használják,
leveleiből szőnyeget, különféle használati eszközöket fonnak. A bambuszligetek ismert állata az óriás panda, a nemzetközi természetvédelem címerállata (73. ábra). Csaknem kizárólag a bambusz rügyeivel és
hajtásával táplálkozik. Mivel élőhelye nagyon beszűkült, és tápláléka
sem változatos, a kihalás szélére sodródott.
Mutasd ki a narancs illóolaj-tartalmát!
Nyomj össze egy kis darab narancshéjat, és spricceld az illóolajat a
borszeszégő lángjába! Figyeld meg,
mi történik!

Nézz utána! n Van-e köze a maffiának a makkiához? n Nedves, síkos-e a gekkó
vagy a kaméleon bőre? n A narancsfa Ázsiában őshonos növény. Hogyan jutott
Európába?

Könyvespolc n Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták; Madarak, vadak,
rokonok n David Attenborough: Az első édenkert

73. Az óriás panda gyakorlatilag
egyedüli tápláléka a kis
energiatartalmú bambusz, ezért napi
10-12 órát tölt táplálkozással

Érdekesség

A mediterrán országokban óriási területen termesztik a narancsfát, déleurópai városokban még tereken és
utcákon sorfaként is találkozunk vele.
A mezőgazdaság számára folyton
termő változatokat nemesítettek. A
terméshéj illóolajat tartalmaz, belül
gerezdekre oszlik. Gondoltad volna,
hogy a termés húsa a gerezdek falának szőreiből fejlődik?
Figyeld meg a leveleket! Milyen
tulajdonságok mutatják, hogy a narancsfa jól megél a mediterrán területeken?

Új fogalmak n keménylombú erdő n makkia n babérlombú erdő

Kérdések, feladatok
1. Mi jellemző a mediterrán éghajlatra? Nevezz meg európai országokat, amelyekben ilyen éghajlat van!
2. Hasonlítsd össze a kontinensek nyugati és keleti oldalán kialakult éghajlatot!
Milyen következménye van az eltérő környezetnek az élővilágra?
3. Jellemezd a keménylombú erdők fáit! Mi a magyarázata annak, hogy a keménylombú erdők örökzöldek? Hasonlítsd össze a keménylombú erdők és a
ligetes szavannák fáit!
4. Mit nevezünk makkiának? Hol alakult ki, miért jelent meg ez a növényzet?
5. Milyen állatcsoportba tartoznak a gekkók és a közönséges kaméleon? Mi jellemző testfelépítésükre és életmódjukra?
6. Jellemezd a babérlombú erdőket! Miért nagy ezeknek az erdőknek a fajgazdagsága? Mi történt ezekkel az erdőkkel az elmúlt évszázadokban?
7. Miért tartozik a veszélyeztetett állatfajok közé az óriás panda?
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